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 ملخص البحث :
 تكون قراءتنا لقصيدة النثرن ارتأينا أ      

خيضع على أساس أهنا مشروع اصطالحي 
، وبعد تقويض وتفكيك يالنصلالستعمال 

مركزية خطاب املرحبني واملشككني 
بقصيدة النثر املتبلور يف األسس النصية 

، فكان البد أن نتلمس اجتاه والتارخيية
لقراءتنا لقصيدة النثر على وفق  ثالث

ة اصطالحية  من مشروع فش بأهنا مقول
اليت تعيد   اواستعماهلاجلماعة املفسرة إنتاج 

كتابتها حسب الظروف والسياقات 
املتغرية، وبذلك تتحول النظرية األدبية عند 
فش من نظرية قائمة على التثبيت أو 
الثبات املنهجي إىل اإلقناع واالستعمال 

الذي خيدم قضية  والتغيري السياقي التداويل 
 .د كل جنس اديب جدي
 مفاتيح الكلمات : 

الجماعة المفسرة ، االصطالح ، 
 قصيدة النثر ، السياق ، الموقف .

Research Summary  :   

      We decided that our 

reading of the prose poem 

should be on the basis that 

it is a formal project 

subject to textual use, and 

after undermining and 

deconstructing the 

centrality of the speech of 

those who welcome and 

skepticism the poem of 

prose crystallized in the 

textual and historical 

foundations, so we had to 

grope three directions for 

our reading of the prose 

poem according to the 

FESH project that it is an 

idiomatic saying produced 

and used by the group The 

interpretation that rewrites 

it according to the 

changing circumstances 

and contexts, thus 

transforming literary 

theory upon failure from a 

theory based on fixation or 

methodological stability to 

persuasion, use, and 
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deliberative contextual 

change that serves the 

cause of each new literary 

genre. 

Word keys: 

Interpretive group, idiom, 

prose poem, context, 

position. 

 مدخل : 
ش علتتتتى مستتتتار يشتتتتتغل مشتتتتروع فتتتت        
 ،ئل يبتتتتدأ باألستتتتلوبية، وختتتت ة القتتتتار ومراحتتت

والتأويليتتة وينتهتتي بتداوليتتة اجلماعتتة املفستترة 
  وإعتتتادةالتتتن   بإنتتتتاجوستتتلطتها التتتيت تقتتتوم 

وفق استااتيجيات تتنمن بقتدرة  على كتابته
استتتتتتتتتتتتتعمال التتتتتتتتتتتتن  وتشتتتتتتتتتتتتكيله بالقتتتتتتتتتتتتارئ 
نته ال يوجتد نت  أينمن فتيش  إذانطولوجيا 

 ش ت متتن ختتالل القتتارئ مستتتبدال ت فتت إال
يويتتتتة والبنلشتتتتكالنية ا الستتتتنال القتتتتد  عنتتتتد 

متتاذا تعتته  تتذه  النقتتد اجلديتتد واألستتلوبية و 
كثتتتتتتر فاعليتتتتتتة متتتتتتاذا ؟ إىل ستتتتتتنال أ (اجلملتتتتتتة

ومتتا تفعلتته  تتذه اجلملتتة ؟ تفعتتل  تتذه اجلملتتة
حتتتتتتتتتول دور القتتتتتتتتارئ متتتتتتتتن  أهنتتتتتتتتايف الواقتتتتتتتتع 

الداللتتتتتة يف التتتتتن  إىل  أومكتشتتتتتىن املعتتتتت  
حيدث للقارئ  شيء فاملع  ،حدوثية املع 
التتتتيت تتتتترب   تتتتتهتيوبذاتيتتتتته وبرا ما ومبشتتتتاركته
الكلمتتتتتتتة بالستتتتتتتيا  التتتتتتتذي وقتتتتتتتع  أواملعتتتتتتت  

باملقتتتتتتام التتتتتتذي  أواستتتتتتتعمال الكلمتتتتتتة فيتتتتتته 

متتتتتتن منتتتتتتتقال بتتتتتتاملع  والكلمتتتتتتة نطقتتتتتت بتتتتتته 
  املوسوعي منوذجاأل إىل يالقاموس منوذجاأل

التتتتتتيت  وستتتتتتلطة اجلماعتتتتتتة املفستتتتتترة الستتتتتتيا (
تعمتتل بوصتتتفها  تتابطا لتداوليتتتة واستتتتعمال 
رى التتتتتن  التتتتتيت تتمتتتتتا ى متتتتتع  تتتتتواب  أختتتتت

ل القتتتتارئ احلتتتتد متتتتن استتتتتعما تستتتتاعد علتتتتى
بنظريتتتتتتتة الفعتتتتتتتل  ؛ لتتتتتتتذلك استتتتتتتتعانوتطرفتتتتتتته

الكالمتتتي عنتتتد ستتترييل وأوستتت  متتتن ختتتالل 
مفهتتتتتتتتتتتتوم املوقتتتتتتتتتتتتىن والستتتتتتتتتتتتيا  والظتتتتتتتتتتتتروف 

 نإ إذ،واالعتقتتتتادات أو األحكتتتتام املستتتتبقة 
الستتتتيا  والظتتتتروف املكانيتتتتتة والزمانيتتتتة التتتتتيت 
تقتتال فيهتتا اجلملتتة أو الكلمتتة تستتاعد علتتى 

ختتتتام يعمتتتتل علتتتتى و تتتتع تكتتتتوين ستتتتيا  
حتتتدود لداللتتتة الكلمتتتة ويستتتاعد علتتتى فهتتت  

حيتتتتتتتدث  ن التواصتتتتتتتل الوذلتتتتتتتك أل ؛ املعتتتتتتت 
 أونظتتام الستتيا   إطتتاريف  إالش حستتب فتت
ن الفهتتتتت  اجلماعتتتتتة املفستتتتترة ، وإ أواملوقتتتتىن 
ال ينفصتتل  أكثتتر أوينجتتزه شاصتتان  التتذي

النظتتتتتام و تتتتتو مفهتتتتتوم يف نطتتتتتا   عتتتتتن  تتتتتذا
، و تتتتذا متتتا لثتتتتار تعليتتتق فتتتتش علتتتتى حتتتدوده

ستتتنال طالبتتتة ألحتتتد األستتتاتذة يف جامعتتتة   
 تتتتل يوجتتتتد  ستتتتألتهجتتتتونز  تتتتوبكنز( عنتتتتدما 
فأصتتتتاب األستتتتتاذ  نتتتت  يف  تتتتذا الفصتتتتل ؟

 ومما، سوء الفه  مما أخطا يف إجابة الطالبة
 ش الظتتتروفحستتتب فتتت بستتتبب ستتتوء الفهتتت 
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املرتب  باملوقىن والسيا  وموسوعية الكلمة 
فتتتتتإن مشتتتتتروعية اجلماعتتتتتة املفستتتتترة ، لتتتتتذلك 

دم متتتتتا ميكتتتتتن أن  تتتتتده  متتتتتن ميكتتتتتن أن  تتتتت
جتتتتتتدال خيتتتتتت  قصتتتتتتيدة النثتتتتتتر متتتتتتن حيتتتتتتث 

 املصطلح واملفهوم .
 : ، الجماعة المفسرةالسياق، الموقف

 تداوليتةيطتور ستتانلي فتش مقاربتة          
تتمتتتتا ى متتتتع األستتتتلوبية يف بتتتتدايتها وختتتت ة 

ة املفستتتتتتتترة يف اجلماعتتتتتتتتتداوليتتتتتتتتة و ،القتتتتتتتتارئ 
 فش تتدرج يف تداولية مسار إن، إذ هنايتها

ستتتتتتتاعدت علتتتتتتتى تكتتتتتتتوين مراحتتتتتتتل  مانيتتتتتتتة 
 أن  ، فالقتتتتتارئ يستتتتتتطيع مشتتتتتروعه التتتتتتأويلي

يرصتتتد ثتتتتالث مراحتتتل يف مستتتترية فتتتش  تتتتو 
وىل التتتتتتتيت استتتتتتتتجابة القتتتتتتتارئ يف املرحلتتتتتتتة األ

التتن  تتتأثري تأكيتتد تظهتتر جليتتة يف تاولتتته 
األديب علتتتتتتى قارئتتتتتته وللوقتتتتتتوف علتتتتتتى  تتتتتتذا 
التتتتتأثري يستتتتتلزم حتليتتتتل استتتتتجابات القتتتتارئ 

 نستتتق متتتن تعاقتتتب الكلمتتتات املتصتتتاعدة يف
الواحتتتدة تلتتتو األختتترى يف التتتزمن ، واملرحلتتتة 

 ة القتتتتتارئ ختتتتت أنالثانيتتتتتة يقتتتتترر فيهتتتتتا فتتتتتش 
نتتتته يف  تتتتتذين ، وإبتتتتالن   تتتتتي املعتتتت  ذاتتتتتته

 أستتتتاراملستتتتارين أو املتتتترحلتني ال خيتتتترج عتتتتن 
، خ تتته متتن التتن  ، فالقتتارئ يستتتقيالتتن 

نتتتتته ينفتتتتتي وجتتتتتود أمتتتتتا يف املرحلتتتتتة الثالثتتتتتة فإ
ويعتتتتز  ستتتتلطة اجلماعتتتتات  التتتتن  أو يكتتتتاد

املفستترة التتيت ينتمتتي إليهتتا القتتارئ و تتي التتيت 
نتتته يف املرحلتتتة األوىل إ إذ،  (1 تنشتتتمل املعتتت 

تأويليتتتا متتن مشتتتروعه التتتتأويلي طتتتور منظتتتورا   
تتتتتتتتت ي   األستتتتتتتتتلوبية متجهتتتتتتتتتا إىل القتتتتتتتتتارئ   

العاطفية( مركزا على التعديالت اليت جيريها 
ء أثنتا يف القارئ على التوقعات والفر تيات

، متتتتتتتتتأمال علتتتتتتتتى املستتتتتتتتتوى متتتتتتتتروره بتتتتتتتتالن 
للجملتتتة مميتتتزه عتتتن النقتتتاد املو تتتعي املباشتتتر 

 والنقتتتاد اجلتتتدد واألستتتتلوبيني يف الشتتتكالنني
استتتااتيجيات القتتتراءة التتتيت تطتتتور استتتتجابة 

و ات و اجلمتتتل القتتتارئ فيمتتتا خيتتت  الكلمتتت
، متحتتتديا  (2 األنستتتا  و تتتي تتتتتواىل  مانيتتتا

 التتتتتتن  مكتفيتتتتتتا ذاتيتتتتتتا   بتتتتتتاملع  أنفكتتتتتترة 
شتتتتكله الفضتتتتائي  أنمعتمتتتتدا علتتتتى أثبتتتتات 

الظتتا ر ينتتاقض بعتتده التتزمه التتذي تتحقتتق 
الشتتتكل  ن  أفيتتته معانيتتته ، وكنتتتت أجتتتادل بتتت

ن أاملتصتتتتاعد هلتتتتذا التحقتتتتق  تتتتو األجتتتتدر بتتتت
يكتتتتون  تتتتدف التفستتتتري النقتتتتدي بتتتتدال متتتتن 

كل االستتتتتتتاتيكي للصتتتتتتفحة املطبوعتتتتتتة الشتتتتتت
استتبدلت بالبنيتة الشتكلية للتتن   باختصتار

وفتتتتق قتتتتوة علتتتتى ، و  (3 قتتتتارئ بنيتتتتة ختتتت ة ال
بوصتتفه  يف االعتبتتار  القتتارئتفستتريية تأختتذ 

يستتتتتتتتجيب ل ثتتتتتتتر  فعتتتتتتتاال اووستتتتتتتيط كيانتتتتتتتا
النصتتتتي حستتتتب إستتتتااتيجية أو فعتتتتال يقتتتتع 
 علتتتتتى القتتتتتارئ بتتتتتدال متتتتتن كونتتتتته  أي املعتتتتت 
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 متثتتتتتتتتتتلوعتتتتتتتتتتاء يستتتتتتتتتتتارج منتتتتتتتتتته رستتتتتتتتتتالة ، و 
، إذ ية والفعل الاليقني املتصتاعداإلسااتيج

جتتتزم يف الكلمتتتة القتتتارئ يستتتل  نفستتته لل إن
والعبتتتتارة األوىل متتتتن اجلملتتتتة ومبجتتتترد فهمتتتته 
هلتتتذه العبتتتارة متتتن ختتتالل استتتتبداله الستتتنال 
القتتتتتد  يف النقتتتتتد األديب التتتتتذي كتتتتتان عنتتتتتد 
الشتتتتتتتتتكالنيني وأصتتتتتتتتتحاب النقتتتتتتتتتد اجلديتتتتتتتتتد 
واألسلوبيني ، ماذا تعته  تذه اجلملتة ؟ إىل 
ستنال أكثتتر فاعليتتة متتاذا تفعتتل  تتذه اجلملتتة 

ة يف الواقتع  تو أهنتا ؟ وما تفعله  تذه اجلملت
متتتتنح القتتتارئ شتتتيما ستتترعان متتتا تستتتلمه إيتتتاه 

يتحتتتتول لمتتتتن ختتتتالل استتتتتجابة القتتتتارئ هلتتتتا 
املع  من شي ميكن اكتشافه يف التن  إىل 

، حيتتتتدث للقتتتتارئ ومبشتتتتاركته ، شتتتتيملحادثتتتتة
احلتتدث نفستته لتتيس متتا يقتتال عنتته فوبتتذلك 

نه أخبار ميكن استاراجها منه بتل  تو أأو 
حلالتتتة ينفتتتي وجتتتود يف  تتتذه امعتتت  اجلملتتتة و 

دث للقتتتارئ القتتتراءة التتتيت حتتتت ن  إ، و األخبتتتار
ستتتتلزم تطبيقهتتتا ، يتتحتتتول إىل ختتت ة  مانيتتتة
املتصتتتتتتتتتاعدة القتتتتتتتتتارئ حتليتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتجابات 
اقتتتتتتتب الواحتتتتتتتدة تلتتتتتتتو للكلمتتتتتتتات و تتتتتتتي تتع
لفظتتتتتتتتتتتتتة  تشتتتتتتتتتتتتتمل، و األختتتتتتتتتتتتترى يف التتتتتتتتتتتتتزمن

االستتتتتتتتتجابة كتتتتتتتتل األنشتتتتتتتتطة التتتتتتتتيت تثري تتتتتتتتا 
جدليتتتة يف  متواليتتات متتتن الكلمتتتات مكونتتتة  

ن القتتتتتارئ تاكتتتتز علتتتتتى كتتتتل متتتتتا يتعلتتتتتق ذ تتتت

واالحتمتتتتتتتتتتتتتتتتاالت الاكيبيتتتتتتتتتتتتتتتتة بالتوقعتتتتتتتتتتتتتتتتات 
من التفاعتل  ، و كذا حيدث نوعواملعجمية

 أن  بتتني التتتدفق التتزمه قتت ة القتتراءة مفا تتا 
وفتتق جريتتان الزمتتان  علتتى القتتارئ يستتتجيب

قيمة  تذا األجتراء  ن  إ، و ككل  وليس للقول
يتأستتتتس يف واقتتتتع األمتتتتر علتتتتى فكتتتترة املعتتتت  

حيتتدث بتتني الكلمتتات  يماحادثتتة شتتصتتفه بو 
وعقتتتتتتل أو ذ تتتتتتن القتتتتتتارئ ، شتتتتتتيء ال تتتتتتتراه 

 أورؤيتتتتته  باإلمكتتتتان هأنتتتتالعتتتتني ا تتتتردة بيتتتتد 
جعلتتتته ملموستتتتا يقتتتتع يف حتتتتدود املمكتتتتن ، 
وبتتتتذلك يكتتتتون املعتتتت  ستتتتهل الصتتتتناعة ممتتتتا 

 ممتتتتتتاو يصتتتتتنع القتتتتتتارئ املعتتتتت   أنيتتتتتندي إىل 
 تتتتتذه  يكتتتتتون ختتتتت ة للقتتتتتارئ يف املعتتتتت  ، و

نيتتتة متتتن االستتتتجابات  تلتتتىن الستتتريورة الزم
عتتتتتتتتتتتتتن معطيتتتتتتتتتتتتتات وفر تتتتتتتتتتتتتيات نظريتتتتتتتتتتتتتات 
الشتتتتتتتتتتتتكالنيني التتتتتتتتتتتتروس والنقتتتتتتتتتتتتاد اجلتتتتتتتتتتتتدد 
واألستتتتتتتلوبيني التتتتتتتيت تبحتتتتتتتث عتتتتتتتن مالمتتتتتتتح 

و  ، شتتتكلية وخصتتتائ  ومميتتتزات يف التتتن 
علتتتتتتتتى  ءتنظتتتتتتتتر إىل العناصتتتتتتتتر النصتتتتتتتتية بنتتتتتتتتا

،إذ  ( التتتتتن انطولوجيتتتتة مكانيتتتتتة   فضتتتتتائية
نستتيم متتن ب  عناصتتر التتن  التتيت تكتتون تتتر 

و مكتشتتتتتتفة ة واحتتتتتتدة باحثتتتتتتة اجلمتتتتتتل دفعتتتتتت
املعتت  اقفتتي يف التتن  وليستتت منتجتتته أو 

، ويتقتتدم فتتش خطتتوة أختترى يف  (4 صتتانعته
فيهتتا مهمتتة القتتارئ يف  ا  املرحلتتة الثانيتتة معتتز  
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متتتن حستتتاب أو ستتتلطة  نتتتتاج املعتتت  لختتتذا  إ
اب أو ستتتتتتتتلطة التتتتتتتتن  ليضتتتتتتتتيفه إىل حستتتتتتتت
حدوثيتتتة املعتتتت   القتتتارئ متتتتن ختتتالل تأكيتتتتد
ملرتبطتتتتتة القتتتتتارئ ا التتتتتيت تتستتتتتاو  متتتتتع ختتتتت ة
، مقاحتتتتا ختتتت ة بتتتتالن  التتتتيت تصتتتتنع املعتتتت 

 بعتتتدم املنمنتتتة الكلمتتتة متتتن ختتتالل فر تتتيته 
عالقتتتتة   مباشتتتترة بتتتتني معتتتت  اجلملتتتتة  وجتتتود

 فقتتتتترة أو روايتتتتتة أو قصتتتتتيدة( وبتتتتتني معتتتتتا   
كلماهتتتتتتتتتا أو حتتتتتتتتل تكتتتتتتتتون املستتتتتتتتالة اقتتتتتتتتل 

كتل تعبتري   ااحلقائق التيت حيملهت إن   ،استفزا ا
ليستتتت أال  لتتتيت ينقلهتتتا تتتي مبنزلتتتة الرستتتالة ا

، و تي بالتأكيتتد متن مكونتتات املعت  امكونت
أن تتطتتتتتتتتتتتتتابق معتتتتتتتتتتتتته، فتتتتتتتتتتتتتاق ة ال ميكتتتتتتتتتتتتتن 
، اقتتتت ة ذاهتتتتتا ولتتتتيس متتتتا يتتتتدور بالكلمتتتتات

حوهلتتتتتتتتا متتتتتتتتن حتتتتتتتتديث  تتتتتتتتي معتتتتتتتت   تتتتتتتتذه 
، وبتتتتذلك فقتتتتد جعتتتتل متتتتن  (5 الكلمتتتتات  

القتتتتتتارئ نقطتتتتتتة ارتكتتتتتتا ه األساستتتتتتية ولتتتتتتيس 
الن  من خالل اق ة الزمانية اليت تنسس 

كلمتتتتتتة املفتتتتتتتا  يف   تعتتتتتتدو ،دوثيتتتتتتة املعتتتتتت  ح
القتتتتتتتراءة  ن  أو ، حتليتتتتتتتل التتتتتتتن   تتتتتتتي اقتتتتتتت ة 

والفهتتتت   تتتتي عمليتتتتة استتتتتاراج املعتتتت  متتتتن 
 ومتثتتل ت القتتراءة تاملتتادة املطبوعتتة إىل أمتتام 

ويف  ،ننستتتتى منتتتته جتتتتزء أن ميكتتتتنال  احتتتتدث
تلعتتب البنيتتة  إذ تتذا احلتتدث يتحقتتق املعتت  

ست كل بيد أهنا لي ،مهما فيه العميقة دورا  

قتتدرتنا علتتى الفهتت  ال تتتأ  متتن  ن  أل،شتتيء 
البنيتتة العميقتتتة وحتتتد ا بتتل باالعتمتتتاد علتتتى 
العالقتتتة بتتتني الكشتتتىن يف التتتزمن عتتتن البنيتتتة 

علتتتى و  ،الستتتطحية ومراجعتنتتتا املتواصتتتلة هلتتتا
أساس تصورنا سنكشىن عنه البنية العميقة 

األختتري ويتتت  فهتت   وعنتتد ا يتتت  االنكشتتاف
 تتا القتتارئ وكانتتت اخت   التتيت البنيتتة العميقتتة

 هقارئتتتتتيصتتتتتور فتتتتتيش ، و موجتتتتتودة يف حياتتتتتته
بنيتة تصتورية دتردة قتارئ  على شتكلاقبري 

ة نا تتتم وكتتتىنء مثتتتايل أو لتتته صتتتفات مثاليتتت
ترتب  ة ية ومعرفيثقافويكون تمال بأدوات 

وميتتا  القتارئ اقبتري بالقتدرة علتى ، بعصتريه
يتحتتتتتدث اللغتتتتتة التتتتتيت كتتتتتتب  تتتتتا التتتتتن   أن

م تتام بعلت  الداللتة بكفاءة ويكون علتى إملتا
 وميتلتتتتتتك ثقافتتتتتتة لغويتتتتتتة تتجلتتتتتتى يفومبعانيتتتتته 

املفتتتتتتتتتتتتتتتتتردات املعجميتتتتتتتتتتتتتتتتتة واالحتمتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت 
والاادفتتتتتتات املصتتتتتتاحبة للفظتتتتتتة والتعبتتتتتتريات 
االصتتتتتطالحية النقديتتتتتة واللهجتتتتتات احلرفيتتتتتة 
و تتتتتتتري احلرفيتتتتتتتتة ، و ذائقتتتتتتتة أدبيتتتتتتتتة عميقتتتتتتتتة 

يستتبطن  أنبالقراءة التيت ميكتن متن خالهلتا 
األدبيتتتتتتة خصتتتتتتائ   اقطتتتتتتاب واألجنتتتتتتاس 

وال  انتب الصتواب إذ وأنواعها املاتلفتة ، 
فق  إمنا  و خلي  من  ا  ليس مثاليقلنا إنه 

 أن   إذالقتتتتتتتتارئ الفعلتتتتتتتتي وا تتتتتتتترد أو املثتتتتتتتتايل 
القتتارئ الفعلتتي يعمتتل كتتل متتا بوستتعه حتتل 
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، وبتتتذلك (6 جيعتتتل متتتن نفستتته قارئتتتا خبتتتريا 
عيه اأطلتتق فتتش يتتد قارئتتته اقبتتري علتتى مصتتتر 

ال علتتتتتتى جتتتتتتتاو  يف تفستتتتتتري النصتتتتتتوم عتتتتتتام
ثنائيتتتتتة التتتتتذات واملو تتتتتوع متمحتتتتتورا حتتتتتول 
ذاتيتتتة القتتتارئ حتتتل  تتتده يف النهايتتتة يبتتتدل 
القتتتتتتتارئ اقبتتتتتتتري بتتتتتتتالن  واملنلتتتتتتتىن تتتتتتتتاوال 

يستتتتجيب لتتته  اانطولوجيتتتتشتتتكيل أو أنتتتتاج 
الن  عندما يتدخل القتارئ يف تفاعتل معته 
ولعتتل تاولتتته يف التفريتتق بتتني اللغتتة العاديتتة 

بيتتتتة التتتتيت حتتتتاول متتتتن واللغتتتتة ا ا يتتتتة أو األد
خالهلا الشكالنيني الروس وأصحاب النقد 
اجلديد واألسلوبيني تشتكيل نظريتة منهجيتة 
صتتتارمة تتتتتنمن مببتتتتدأ االختتتتتالف بتتتتني اللغتتتتة 
العاديتتتتة واللغتتتتة األدبيتتتتة متتتتن ختتتتالل فتتتتتر  
منتتتتوذج املالمتتتتح أو املميتتتتزات أو اقصتتتتائ  

األستتتتتلوبية متتتتتا بتتتتتني األديب أو الشتتتتتكلية أو 
و ل فش على تقويضتها الالديب ، واليت عم

األدب  أنتفكيكهتتتتتتتتا متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل فكتتتتتتتترة 
و متتتن صتتتنع القتتتارئ اقبتتتري  تداوليتتتةمقولتتتة 

 أن القائمتتتتة علتتتتى فر تتتتيةاجلماعتتتتة املفستتتترة 
املالمتتتتتح واملميتتتتتزات الشتتتتتكلية املوجتتتتتودة يف 

يف اللغتة  موجودة الن  األديب  ي نفسها 
البنيويتتتتتة و  يعيتتتتتب علتتتتتى وبتتتتتذلك ،العاديتتتتتة

ا مستتبق ار  منوذجتفتت يف األستلوبية طريقتهتا
ور يف العثتت ايتتت  يف  تتوء التتيت  علتتى التتن 

أو  تضتتتتاريس التتتتن  علتتتتى مالمتتتتح مميتتتتتزات
 تتتتتتذه ،متجتتتتتتاو ا فتتتتتتيش ا رافتتتتتتات أستتتتتتلوبية 

وفترو   ت اللغتة العاديتة واألدبيتة ت الثنائيتات
يف فكتتتتتتتتتترة املالمتتتتتتتتتتح  واألستتتتتتتتتتلوبيةالبنيويتتتتتتتتتتة 
متتتتتن ختتتتتالل وصتتتتتفه املنلتتتتتىن أو واملميتتتتتزات 
ب  جبماعتتتتة قتتتتارئ خبتتتتري يتتتترت بأنتتتتهالكاتتتتتب 

مفستتتتتترة تعمتتتتتتل علتتتتتتى تكتتتتتتوين أو تشتتتتتتكيل 
متهمتا  ،مناذج أو مقوالت األجناس األدبية

الدراستتتتتتتتتتتات البنيويتتتتتتتتتتتة واألستتتتتتتتتتتلوبية بأهنتتتتتتتتتتتا 
دراسات تفسريية وليست دراستات وصتفية 
عتتتتتتامال متتتتتتن ختتتتتتالل جتتتتتتتاو ه لثنائيتتتتتتة اللغتتتتتتة 

احلقتتتائق  أنالعاديتتتة واألدبيتتتة التأكيتتتد علتتتى 
، توجتتتتتتتد يف األدب  أنأو الوقتتتتتتتائع ميكتتتتتتتن 
يف القارئ اقبتري املغاالة وبذلك فان الثقة و 

يكتتتتتتون املنلتتتتتتىن والتتتتتتن  متتتتتتن  أنإىل  أدت
، ولكن بعد  (7 و صنع القارئ اقبريأنتاج 
استشعر فتش اقطتر الكتامن يف أطتال   أن

واستتتعمال  يتتد القتتارئ يف التفستتري والتأويتتل
دون  تتتاب  ممتتتا قتتتد يستتتفر  وتداولتتته التتتن 

متن  هتا الكثتريونعن فو ى نقدية حتذر من
كانتتتتتت املرحلتتتتتة الثالثتتتتتة تتمحتتتتتور ف ،النقتتتتتاد

تعمتتل  والتتيتحتتول مفهتتوم اجلماعتتة املفستترة 
مضتتتتلة حتتتتتد متتتتن  و اعامتتتتا  تتتتابط بوصتتتتفها

 أن  ال ستتتيما بعتتتتد و افراطيتتتة عمليتتتة التفستتتري 
أصبح  قارئ فتش يقترأ التن  ويعيتد كتابتته 
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يف  تتتوء إستتتتااتيجية القتتتتراءة التتتتيت حييتتتتا  تتتتا 
الواقتتتتتتتتتع ليستتتتتتتتتت  والتتتتتتتتتيت  تتتتتتتتتي يف ،التتتتتتتتتن 

إستتتتتتتتتتااتيجية فرديتتتتتتتتتتة لكنهتتتتتتتتتتا إستتتتتتتتتتااتيجية 
متتتتتتتتتتتتن  أو نوعتتتتتتتتتتتتا،  (8 اجلماعتتتتتتتتتتتتة املفستتتتتتتتتتتترة

االستااتيجيات التفستريية التيت عنتد و تتعها 
مو تتتع التنفيتتتذ تصتتتتبح فعتتتل القتتتراءة مبعنتتتتاه 

االستتتتااتيجيات التفستتتتريية   أهنتتتتاالواستتتتع أي 
 إمنتتتاال تو تتتع مو تتتع التنفيتتتذ بعتتتد القتتتراءة 

متتتتتتنح النصتتتتتوم التتتتتيت  تتتتتي شتتتتتكل القتتتتتراءة 
ا وتصتتتتتتتنعها بتتتتتتتدال منتتتتتتته ، و  تتتتتتتذه شتتتتتتتكله

االستتتتااتيجيات  لتتتتق نوعتتتتا متتتتن القتتتتراءات 
كل   ن  إ إذاملاتلفة و ري متناسبة أو منتلفة 

واحتتد منهتتا خيضتتع ملفهتتوم اجلماعتتة املفستترة 
اجلماعتة املفسترة تتألىن  تذه  ،واقاصة به 

أولمتتتتتتتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتتتتتتتذين يشتتتتتتتتتتتتتتتتاكون يف  متتتتتتتتتتتتتتتتن
جتتتتتتتل أاالستتتتتتتااتيجيات التفستتتتتتتريية ال متتتتتتتن 

  العتتتريف بتتتل متتتن اجتتتل كتابتتتة القتتتراءة بتتتاملع
وكتذلك متن اجتل حتديتد وتداولته النصوم 

زة وتعيتتتتتتتني مقاصتتتتتتتد ا ، خصائصتتتتتتتها املتتتتتتتائ
 تتتتتتذه االستتتتتتااتيجيات  إن  وبعبتتتتتتارة أختتتتتترى 

ستتابقة يف وجود تتا علتتى فعتتل القتتراءة وأهنتتا 
ال  أهنتتافضتتال علتتى حتتتدد شتتكل متتا يقتترأ ، 

أو الضتتتتتتواب  فقتتتتتتد تتزايتتتتتتد   ضتتتتتتع حلتتتتتتدود
لفتتتتتتة وقتتتتتتد يتنقتتتتتتتل وتتنتتتتتتاقض يف فتتتتتتاات  ت

ختترى أو قتتد تكتتون أ إىلأفراد تتا متتن  اعتتة 

ة وأختتترى ثانويتتتة وقتتتد  نتتتاا  اعتتتات رئيستتت
فهمتتتتتته هلتتتتتتذه يف   فتتتتتتش  تقلتتتتتتب مصتتتتتتطلح

 ،واألكادمييتتتتتتتة ،بتتتتتتتني املنسستتتتتتتاتية اجلماعتتتتتتتة
والفلستتتتتتتتتفة ،والتعلتتتتتتتتتي   ،والثقافتتتتتتتتتة واملعرفتتتتتتتتتة

واألذوا  األدبيتتتتتتة التتتتتتيت تستتتتتتاعد  ،العصتتتتتترية
عتتت  متتتن علتتتى تكتتتوين توافقيتتتة أو جتتتتانس مل

املعا  أو لعمل من األعمال أو جلتنس متن 
ول فتتش ، وكتتذلك حيتتا (9 األجنتتاس األدبيتتة

يقدم  واب  أخرى يف احلد من ممارسة  أن
بنظرية الفعتل  مستعيناالقارئ اقبري وتطرفه 

متتتتتتتن  (10 الكالمتتتتتتي عنتتتتتتد ستتتتتتترييل وأوستتتتتت 
والستتيا   ،ختتالل االستتتعانة مبفهتتوم املوقتتىن

حكتتتتتتتتام واالعتقتتتتتتتتادات أو األ ،والظتتتتتتتتروف،
املستتتتتبقة التتتتتيت تتتتتترتب  بالتقاليتتتتتد األدبيتتتتتة أو 

ستتتعمال الثقافيتتة التتيت تستتاعد علتتى  تتب  ا
 إذ ،واحلتتد متتن تعتتو  املعتت  يف التتن  التتن 
السيا  والظروف املكانيتة والزمانيتة التيت  إن

تقتتال فيهتتا اجلملتتة أو الكلمتتة تستتاعد علتتى 
تكتتتتوين ستتتتيا  ختتتتام يعمتتتتل علتتتتى و تتتتع 

ى فهتتت  حتتتدود لداللتتتة الكلمتتتة ويستتتاعد علتتت
ث دحيتتتتتتتتت ن التواصتتتتتتتتتل الأل املعتتتتتتتتت  وذلتتتتتتتتتك

 أونظتتام الستتيا   إطتتاريف  إالش حستتب فتت
الفهتتتت   ن  أاجلماعتتتتة املفستتتترة ، و  أواملوقتتتتىن 
ال ينفصتتل  أكثتتر أوينجتتزه شاصتتان  التتذي

عتتتتتن  تتتتتذا النظتتتتتام و تتتتتو مفهتتتتتوم يف نطتتتتتا  
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ثتتتار تعليتتتق فتتتش علتتتى أو تتتذا متتتا حتتتدوده ، 
 سنال طالبة ألحد األساتذة يف جامعة 

 تل يوجتد   ستألتهبكنز( عنتدما   جونز  و 
نتتتت  يف  تتتتذا الفصتتتتل ؟ فأصتتتتاب األستتتتتاذ 
 ستتتتوء الفهتتتت  ممتتتتا أخطتتتتا يف إجابتتتتة الطالبتتتتتة

األدبيتة( عندما قال   نعت   تتارات نورتتون 
الطالبة بالقول   ال ، ال اقصتد  فأسرعت، 

يف  تتتتتتتذا الفصتتتتتتتل الدراستتتتتتتي  تتتتتتتل ستتتتتتتننمن 
 تتتتي ليستتتتت شتتتتيما  أم واألشتتتتياءبالقصتتتتائد 

فيعود فش سبب سوء      ن ( ( أهنا ري 
 تعتتتتتدد املعتتتتتا  و إىلالفهتتتتت  عنتتتتتد األستتتتتتاذ 

احلتتتتتتتتدث الستتتتتتتتياقي والظتتتتتتتتروف املكانيتتتتتتتتة و 
و املعلومتتتتتتتات املستتتتتتتبقة التتتتتتتيت االعتقتتتتتتتادات 

ارتبطتتتتت مبكانيتتتتتة املنسستتتتة األكادمييتتتتتة ممتتتتتا 
 أطتتتتتتتتتتتتال  حلظتتتتتتتتتتتتة االحتمتتتتتتتتتتتتاالت إىلأدى 

، ولكتتتتتن  تتتتتذه الضتتتتتواب     (11   الستتتتتياقية
 (12 لتتن متنتتع فتتش متتن استتتالب أو ستترقة ا

وقدرتتته متن منلفته مركتتزا علتى القتتارئ اقبتري 
وبتتتتتذلك علتتتتتى صتتتتتنع التتتتتن  ، نطولوجيتتتتتةاال

يكتتتتتون القتتتتتارئ  تتتتتو الوحيتتتتتد التتتتتذي ميلتتتتتك 
الستتتاحة النصتتتية واجلمتتتا ري واللعبتتتة األدبيتتتة 

،  ومنتجتتا للتتن مكونتتا املالمتتح األستتلوبية 
 د فش متن ختالل أميانته العميتق  أنناحل 

النظرية  اهت  قدبالقارئ أو اجلماعة املفسرة 
نظريتتة اقناعيتتة وليستتت تثبيتتت  بأهنتتااألدبيتتة 

البنيويتتتة واألستتتلوبية والنقتتتد  أن  علتتتى  امنكتتتد
اجلماعتتتتتتتة املفستتتتتتترة   اجلديتتتتتتتد كانتتتتتتتت تقنتتتتتتتع

، أمتتتتتا ا ن يف الستتتتتبعينات والتتتتتذو  األديب 
 تتتي  والتداوليتتتة ن نظريتتتة التلقتتتي والتأويتتتلفتتتإ

التتتيت متتتتتارس  تتتتذا التتتدور يف أقنتتتتاع اجلماعتتتتة 
لتتتتتذو  األديب و النظريتتتتة األدبيتتتتتة املفستتتترة وا

عتة املفسترة التيت حتيتي خا عة لستلطة اجلما
وتغتتري وتبتتدل وتعتتدل ت أختترى قتتراءات ومتيتت
و قناعتتات اجلمهتتور متتن ختتالل اعتقتتادات 

  (13 .اإلقناع
من أ ت  االنتقتادات التيت وجهتت إىل  ولعل  

 ذه النظرية اختفتاء أو جتتاو  ثنائيتة التذات 
باجلماعتتتتتتة ميتتتتتتان واملو تتتتتتوع متتتتتتن ختتتتتتالل اإل

، وكتتتتتتتذلك متتتتتتتن االنتقتتتتتتتادات  (14 املفستتتتتتترة
بأهنتا  األخرى اليت وجهت إىل  تذه النظريتة

التتتذي   يظهتتتتر  قائمتتتة علتتتى القتتتارئ اقبتتتري 
كمجتتتتترد شتتتتترو  تتتتتروري حلتتتتتدوث ستتتتتريورة 
تندي إىل حتسني كفتاءة القتارئ ولتيس أداة 
إجرائية متكننا من وصىن ما حيدث خالهلا 
بتري و يادة على ذلك فان مفهوم القتارئ اق

نه من الصعب أميتنع عن النظرية أصال أي 
التنظتتتتري لتتتتته ألنتتتته ال ميلتتتتتك حتديتتتتدا فاصتتتتتال 

قتارئ فتيش  فضال علتى أن، و  (15 وهنائيا  
يثتتتري  أن  ال يشتتعر بتتتأي عتتذاب وال ميكتتتن 

أي تغيري يف نفسه فهو من الناحيتة النظريتة 
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يقنتتتتتتتتتع ا ختتتتتتتتترين ولكنتتتتتتتتتته ال  أنيستتتتتتتتتتطيع 
 يستتتتتتطيع جتتتتتتاو  معتقتتتتتدات األعتتتتتراف التتتتتيت
 ،حتتتتتتتتتدده وال يستتتتتتتتتتطيع إشتتتتتتتتتعال أي ثتتتتتتتتتورة

ويكتتون امليتتدان قتتتد فهتت  دائمتتتا و ضتت  بتتتل 
أنتتتتتتتم  يتتتتتتع حجتتتتتتم أعتتتتتتادة تنظيمتتتتتته التتتتتتيت 

 .      (16 يولد ا       القارئ  
إشكككككككالية التجنككككككين واالصككككككطالح بككككككي  

 القبول والرفض:
يتمظهتتتتر االنتهتتتتاا يف قصتتتتيدة              

النثتتتتتتر يف تتتتتتتداخل احلتتتتتتدود والتهجتتتتتتني بتتتتتتني 
 ؛ تلفتتتتتني  الشتتتتتعر والنثتتتتتر( أدبتتتتتني جنستتتتتني

 اصيدة النثرتت تقويضتلذلك مثل حضور ا ت ق
و مركزية الشعر العتريب القتد  جلو ر  ا دمو 

التتتو ن والقافيتتتة التتتيت رلتتتت التتتذاكرة والتتتوعي 
العتتتريب حيتتتاف  عليتتته ملتتتدة طويلتتتة ، والستتتيما 

 أدبيتا اجنست أو امشتروع بوصفهايف تبلور ا 
ملشتتتتهد مفتتتتر ا حالتتتتت ارتبتتتتاا ومعضتتتتلة يف ا

النقتتتتدي العتتتتتريب يف ثنائيتتتتتة القبتتتتتول والتتتتترفض 
متجليتتتتة يف ستتتتجال نقتتتتدي و تتتتعها وستتتت  

األصتتتتتتتتتالة خطتتتتتتتتتابني متناقضتتتتتتتتتني خطتتتتتتتتتاب 
مثتتتتتتة  نتتتتتتاا حتتتتتتاالت متتتتتتن  ن  إ، و واملعاصتتتتتترة

االنفتتتتالت واقتتتتروج عتتتتن التتتتو ن والقافيتتتتة يف 
املتتدونات العربيتتة القدميتتة   فقتتدت وجتتدت 

اقتتتروج علتتتى  نصتتتوم منتتتذ اجلا ليتتتة حتتتتاول
متن  أصتاب، ومنهتا متا  ن وتقفياتتهنظام التو 

خروجتتتات علتتتى العتتترو  يف قصتتتيدة عبيتتتد 
عتتدي بتتن  وأشتتعارت املعلقتتة ت  األبتترمابتتن 

التذي قتال العتا يتة  وأيب (17  يد العبتادي  
اكتتتت  متتتتن العتتتترو   أنتتتتاقولتتتتته املشتتتتهورة    

فتراس احلمتدا   وأيبمتام واملعري  وأيب (18  
و تتري   ، فضتتال عتتن رهتتور تنويعتتات علتتى 

ج و ن وقافيتتتة القصتتتيدة العربيتتتة القدميتتتة منتتتوذ 
والتشتتتتتتتتتتتطري  واإلجتتتتتتتتتتتا ةكموشتتتتتتتتتتتح والبنتتتتتتتتتتتد 

، والتتيت    (19 والتامتتيس ولتتزوم متتا ال يلتتزم
 أمتتامتتتس جتتو ر القصتتيدة العربيتتة القدميتتة ، 

رحبني بقصيدة النثتر ومشتروعيتها انطالقة امل
فقتتتتتتتد اصتتتتتتتطدمت  أدبيتتتتتتتا   اجنستتتتتتتبوصتتتتتتتفها 

كثتتتتتترية كالتستتتتتتمية والتجنتتتتتتيس   بإشتتتتتتكاليات
إذ ، والتتتتتاري  التأستتتتيسرجعيتتتتات مرحلتتتتة وامل
نتته يف وقتتت وجيتتز جتمعتتت يف ستتلة الشتتعر إ

مصتتتتتتتطلحات كثتتتتتتترية مثتتتتتتتل الشتتتتتتتعر العتتتتتتتريب 
القصتتتيدة املنثتتتورة ، الشتتتعر املرستتتل، ، املنثتتتور

، احلتتتتر ،النثتتتتر املركتتتتز ، الشتتتتعرالشتتتتعر املطلتتتتق
النثر املشعور، النثر املوقع ، البيتت املنثتور ، 

النثرية ،  تري  النثر الشعري ، قصيدة النثر ،
العمتتتتود واحلتتتتر ، القتتتتول الشتتتتعري ، قصتتتتيدة 
الكتلتتتة ، الشتتتعر االجتتتد ، التتتن  املفتتتتو  ، 
شتتتذارات شتتتعرية ، الكتابتتتة ختتتارج التتتو ن ، 
الكتابتتة اقاطرانيتتة ، كتابتتة خنثتتى ، اجلتتنس 

ن كتتتتتتان حضتتتتتتور مصتتتتتتطلح وإ، (20 الثالتتتتتتث
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 يف االستتعمال النقتديالغالب قصيدة النثر 
 إىلالتسمية انتقل  ولكن  ذا االرتباا يف ،

فعلتتتتتى ستتتتتتبيل املثتتتتتتال ال  ( تعريفهتتتتتتا تاولتتتتتة
 بأهنتتتتاجتتتت ا    إبتتتترا ي عرفهتتتتا جتتتت ا  احلصتتتتر

القصيدة اليت يكون قوامها نثترا متواصتال يف 
كفقتتتترات أي نثتتتتر لختتتتر ، وقصتتتتيدة فقتتتترات  

، تر تتتتة ملصتتتتطلح فرنستتتتي  النثتتتتر علتتتتى كتتتتل  
( poeme en prose   األصتتتل

  شتتتعر   ابأهنتتتدونتتتيس فيعرفهتتتا أ أمتتتا، (21  
ختتتتتتتام يستتتتتتتتادم النثتتتتتتتر لغايتتتتتتتات شتتتتتتتعرية 

يف حتتتتتتتني يكتفتتتتتتتي يوستتتتتتتىن  (22 خالصتتتتتتتة  
التعبتري  أشتكالاقال بوصفها شكال   متن 

 عبتتتتتتد الستتتتتتتار جتتتتتتوادوحيتتتتتتد  (23 الشتتتتتتعري  
يف كوهنتتتتتتا   بتتتتتتالغرب قصتتتتتتيدة النثتتتتتتر  املتتتتتتتأثر
نثتتري يستتتعري بعتتض خصتتائ   أديبجتتنس 
واقيتتتتال والعاطفتتتتة واللغتتتتة  كاإليقتتتتاعالشتتتتعر  
ن طوهلتا ،وإاملكتنتزة باملعتا  والصتور ا ا ية 

يااو  بني نصىن صفحة ومخس صتفحات 
 تلىن عن الشعر احلتر بكوهنتا  لتو  وأهنا، 

 أومتتتتن التقستتتتيمات القائمتتتتة علتتتتى الستتتتطر 
 وجتتتتتود لوقفتتتتتة يف لختتتتتر كتتتتتل الشتتتتتطر ، فتتتتتال
، كمتتا  تلتتىن عتتن النثتتر الشتتعري ستتطر فيهتتا

ة وعتتن  القطعتتة قصتترية وتكمتتة العبتتار  بأهنتتا
 أكثتتتتر إيقاعتتتتاتن فيهتتتتا الصتتتتغرية بتتتتأ النثريتتتتة

وقتتتتتد  ،وصتتتتتورا وعمقتتتتتا يف التعبتتتتتري وتتتتتتأثريات

تضتتتتتتتت  عبتتتتتتتتارات مو ونتتتتتتتتة وقتتتتتتتتوايف داخليتتتتتتتتة 
نثتتتتترا  أصتتتتتبحتطالتتتتتت  إنوقصتتتتتيدة النثتتتتتر ،

 (24   والتتتتتتتتتتتتأثريشتتتتتتتتتتتعريا وفقتتتتتتتتتتتدت التتتتتتتتتتتتوتر 
وبعضتتتته  عتتتترف قصتتتتيدة  النثتتتتر بقصتتتتيدة   

 ن  إو  ،(25   الالقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدة أو الالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكل
اريتتة يف مفهتتوم اال تتطراب وعتتدم الدقتتة والق

 إنوتعريىن قصتيدة النثتر ال مينتع متن القتول 
ركتتزت ال تبتعتتد عتتن كوهنتتا  التعتتاريىنمعظتت  
دونتتتيس ويوستتتىن أ  شتتتعر  عنتتتد  أهنتتتاعلتتتى 

  يف تعريتتتتتىن جتتتتت ا  أهنتتتتتا   نثتتتتتر أواقتتتتال ، 
 أو،  (26 ج ا ، وعبتد الستتار جتواد إبرا ي 
شكل هلا حيتدد  ال أوقطعة من الكتابة  أهنا

العتتتتتتتتتزاوي وشتتتتتتتتتعراء نوعهتتتتتتتتتا عنتتتتتتتتتد فا تتتتتتتتتل 
االرتبتتتتاا يف  أن  وميكتتتتن القتتتتول  التجريتتتتب ،

 أوتجنتتتتيس ال حالتتتتة إىلالتعريتتتتىن انستتتتحب 
وذلك بسستب ، قصيدة النثرو ع حدود ل

خانتني متنتا عتني  أوبني منطقتني التداخل 
الشتتتتتتتتتعر   ني التجنتتتتتتتتتيس واحلتتتتتتتتتدودومتنتتتتتتتتتافرت
لشتتتتتعر منتتتتت  ختتتتتام متتتتتن التتتتتو ن ا، ف(والنثتتتتتر

يتتتتتتتتتال وأستتتتتتتتتلوب تعبتتتتتتتتتري عتتتتتتتتتن اقوالقافيتتتتتتتتتة 
 ا ختتتتتترالتتتتتذي ميثتتتتتل النثتتتتتر احلتتتتتد  والعاطفتتتتتة

املنتتتتتاقض لتتتتته متتتتتن ختتتتتالل العقتتتتتل واالنتظتتتتتام 
، والتتتتتتتيت ستتتتتتتببت  (27 والستتتتتتتكون واإلخبتتتتتتتار
تاولتتتة كتتتل جتتتنس ت الشتتتعر يف  إشتتتكالية

ومرجعيتتتتتتتتتتة   أحقيتتتتتتتتتتةن يتتتتتتتتتتدعي والنثرتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتأ
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ومشتتتتتتتروعية انتستتتتتتتاب اجلتتتتتتتنس اجلديتتتتتتتد لتتتتتتته 
و ع قصيدة النثر يف  إشكالية،فضال على 
خيية الصتحيحة ، فمنتذ ولتدهتا لتار سريورهتا ا
اا تتات امليف ستتيا   اأدبيتت اجنستتبوصتتفها 

غربيتة ال البيمتة وحا تنتهافلستفية و الو  ثقافيةال
  م 1828دهتا على يتد بريتتران ارتبطت بوال
استواءه كجتنس  إىلطريقة جديدة بوصفها 

 ،ورامبتتتتتتتتتتتو ،والرميتتتتتتتتتتته،عنتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتودلري  أديب
 ا ربيتتتتتتت شتتتتتتكال، ودخوهلتتتتتتتا  (28 ولوتريتتتتتتامون
املشتتتتتهد النقتتتتتد العتتتتتريب يف عتتتتتام  إىلدختتتتتيال 
م يف دلتتتة شتتتعر البريوتيتتتة يف مقالتتتة  1957

ودينس معتمدا على كتاب سو ان برنتار دال
نستتتي احلتتتاج لتتتديوان  أ إصتتتدار، فضتتتال عتتتن 

 لتتتتتن( التتتتتذي ينطتتتتتوي علتتتتتى مقدمتتتتتة نقديتتتتتة 
تعريفيتتتة لقصتتتيدة النثتتتر متتتع تضتتتمنه دموعتتتة 

حتتل شتتيوع حضتتور ا  (29 متتن قصتتائد النثتتر
م  1960 اقطتتاب النقتتتدي العتتتريب عتتتام يف

مصتتتتطلحا ومفهتتتتوم وممارستتتتة بشتتتتكل ر تتتتي 
كتتتان مثتتتة   ن  ، وإ (30 بوصتتتفها حركتتتة جديتتتدة

متتتتن يعتتتتود بظهتتتتور قصتتتتيدة النثتتتتر قبتتتتل  تتتتذا 
يف كتابتتتتتتتة  األوىل اإلر اصتتتتتتتات إىلالتتتتتتتتاري  

الرحيتا  عتام  أمتنيالشعر املنثور عنتد تاولتة 
والتتتت  األمريكتتتيبالشتتتاعر  متتتتأثرام  1905

متتان ومتطتتورة عنتتد جتت ان خليتتل جتت ان وتي
شتتتتادي  وأبتتتتومشتتتتر   وأمتتتتني أيتتتتوبورشتتتتيد 

، ومثتتتتتتة  نتتتتتتاا متتتتتتن ميرحتتتتتتل  (31 والبرياديتتتتتتب
وفتتتتق مستتتتارات  تلفتتتتة  علتتتتى قصتتتتيدة النثتتتتر

 يتتتأ  اثالثتتت اتصتتتنيف ومتثتتتلومتدرجتتتة التطتتتور 
ومرحلتتتتتتة  ،والتتتتتديون، اإلحيتتتتتاءبعتتتتتد مرحلتتتتتة 

ابولو واصفا مرحلة قصتيدة النثتر    بالشتعر 
، وال تكمتتتتتتتن  (32 دلتتتتتتتة شتتتتتتتعر( إىلنستتتتتتتبة 

قصتتتتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتتتتر يف التستتتتتتتتتتتتمية  إشتتتتتتتتتتتتكالية
 إليهتتتتتتتايضتتتتتتتاف  إمنتتتتتتتاوالتجنتتتتتتتيس والتتتتتتتتاري  

االبوبتتتتتتة  إشتتتتتتكالية الريتتتتتتادة وادعتتتتتتاء أستتتتتتبقية
متتتتتتتابني انستتتتتتتي احلتتتتتتتاج للجتتتتتتتنس اجلديتتتتتتتد ، 

ن كتتان املتتا وو ،واملتتا وو ، وإودنتتيس دوا،
ا خيتلتتتىن ثانيتتت ايعتتتد صتتتاحب تيتتتار  أنميكتتتن 

وابداعتتتتتتتتته  هتتتتتتتتتترياد يف عتتتتتتتتتن قصتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتر
املتجتاو ة للتو ن والقافيتة ،  ( للقصيدة احلتر

 إبتترا ي وابتر  رواد تتا توفيتتق الصتتاي  وجتت ان 
حتتتتدود القصتتتتيدة احلتتتتر  تلتتتتىن  ن  إ، و  جتتتت ا

عتتتتتتتن قصتتتتتتتيدة النثتتتتتتتر املتجليتتتتتتتة يف الشتتتتتتتكل 
التنظتتتتتتي  اقطتتتتتتي فيمتتتتتتا تنتهتتتتتتي  أوالكتتتتتتتايب 

قصتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتر يف هنايتتتتتتتتة اجلملتتتتتتتتة تعتمتتتتتتتتد 
تكتتب  أهناملة أي القصيدة احلرة بقطع اجل

نستتق االشتتطر  أوعلتتى نستتق شتتعر التفعيلتتة 
، وان مثتتتة  نتتتاا  (33 لكتتتن دون و ن وقافيتتتة

اجتتتتتتتا ني  إىلالنثتتتتتتر  ةيصتتتتتتنىن قصتتتتتتيد  ارأيتتتتتت
القصتتتتتتتتتتيدة الرؤيتتتتتتتتتتا ممثلتتتتتتتتتتة بانستتتتتتتتتتي احلتتتتتتتتتتاج 

والقصتتتتتتتتيدة الشتتتتتتتتفوية ممثلتتتتتتتتتة  ، وديتتتتتتتتنسدوا
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ن ال نتفتتق معتته ألو تتو التتذي  (34 املتتا ووب
ودنتتتتتيس وانستتتتتي احلتتتتتاج وا قصتتتتتائد املتتتتتا وو

تتفتتتق يف اجلتتتو ر علتتتى جتتتتاو  التتتو ن وقافيتتتة 
تقنيتتتتتتتات  أمتتتتتتتا ،القدميتتتتتتتة ةالقصتتتتتتتيدة العربيتتتتتتت

الكتتتاب ميكتتن عتتد ا متتن حريتتات  التنويتتع 
قضية  أماشاعر ،  أويف الشكل لكل اجتاه 

انتستتتتتاب قصتتتتتيدة النثتتتتتر وارتباطهتتتتتا جبينتتتتتات 
الشتتتتعر احلتتتتر واملتبلتتتتورة يف عتتتتد ا حالتتتتة متتتتن 

ارس حتتتاالت تطتتتور  الشتتتعر احلتتتر التتتذي متتت
نتتتتوع متتتتن نظتتتتام حتتتتر للتفعيلتتتتة متحتتتتررا متتتتن 

بعيتتدا عتتن الصتتواب  رأي، و تتو  (35 القافيتتة
يعتتتد خروجتتتا  أنميكتتتن  الن الشتتتعر احلتتتر ال

علتتى جتتو ر القصتتيدة العربيتتة القدميتتة وقيتتود 
ن كان جتاو  القافيتة لكنته ،وإالو ن والقافية 
ركتتتتتن للقصتتتتتيدة العربيتتتتتة  أ تتتتت حتتتتتاف  علتتتتتى 
نعتد الشتعر  أن  وبذلك ميكتن  ،القدمية الو ن

ع منتتتتتوذج القصتتتتتيدة احلتتتتتر تنويعتتتتتا وحتتتتتوارا متتتتت
ه رفتتتتتتض نتتتتتتا ا العربيتتتتتتة القدميتتتتتتة، ومتتتتتتا يعتتتتتتز  
خرجتتتت عتتتن  ألهنتتتااملالئكتتتة لقصتتتيدة النثتتتر 

، ولعتتتتل متتتتن املفارقتتتتات  (36 التتتتو ن والقافيتتتتة
رفتض قصتيدة النثتر متن قبتل  يتأ  أن يبةالغر 

شتتعراء كتتانوا حيستتتبون ملتتدة متتتن التتزمن علتتتى 
نثر(فاليتتتتتل حركتتتتتة دلتتتتتة شتتتتتعر   قصتتتتتيدة ال

وتمتتد املتتا وو عضتتوان منسستتان  ،حتتاوي
ونتتتتتتتتا ا املالئكتتتتتتتتة قتتتتتتتتد نشتتتتتتتترت  ، للحركتتتتتتتتة

متهمني  دموعة من قصائد ا يف دلة شعر
قصيدة النثر بانفصتاهلا عتن الواقتع و شاشتة 
الصتتتتتر  االيتتتتتديولوجي التتتتتذي عملتتتتتت دلتتتتتة 

متثتتتتل فقتتتتت   ال وأهنتتتتا ،شتتتتعر علتتتتى ترستتتتتياه
،ويف تاولتتة للحفتتا   (37 ستتوى قطعتتة نثريتتة

ومشتتتروعيتها متتتن  لتتتى كيتتتان قصتتتيدة النثتتترع
نهتتتتا فقتتتتد استتتتتعار انستتتتي احلتتتتاج ختتتتالل تقني

يس خصتتتتائ  وشتتتتروو قصتتتتيد النثتتتتر وادونتتتت
قصتتيدة النثتتر ينبغتتي  أنمتتن كتتتاب برنتتار يف 

كتتون وحتتدة عضتتوية مستتتغلة وهلتتا عتتا  ت أن
 أنحيفظهتتتا كقصتتتتيدة ، فضتتتال علتتتتى  مغلتتتق

ن لتتتتيس لقصتتتتيدة النثتتتتر أي  ايتتتتة نستتتتل  بتتتتأ
ن العناصتتتر ختتتارج ذاهتتتتا وإ ستتتردية لوبيانيتتتة 

شعرية و نا ي    أل را السردية والوصفية 
حدد بفكرة الال منيتة عنصر ا انية الذي يت

يف احلتتد التتذي ال تتطتتور فيتته القصتتيدة  تتو 
أفكتتار  أو أفعتتال تتدف وال تعتتر  سلستتلة 

 ،و ذان الشترطان الوحتدة ،كتلة ال منية  إمنا
شتتتتترو ثالتتتتتث االجيتتتتتا   إىلوا انيتتتتتة يقتتتتتودان 

التتتتتتتتتتداخلي واحتتتتتتتتتتتتاد  واإليقتتتتتتتتتتتاعوالتكثيتتتتتتتتتتىن 
توجتتتتد قتتتتوة فو تتتتوية متتتتدمرة  إذاملتناقضتتتتات 
املوجتتود وقتتوة منظمتتة  اإلشتتكالمتثتتل رفتتض 

عليهتتتتتتتا يف ثنائيتتتتتتتة مميتتتتتتتزات الشتتتتتتتعر  حتتتتتتتتاف 
 تتذه  أثبتتتت، ولكتتن مبتترور الوقتتت (38 والنثتتر

دتتتترد  ألهنتتتتا ؛الشتتتتروو فشتتتتلها واقصتتتتائ  
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خصتتتائ  ومفتتتا ي  دتتتردة ومثاليتتتة ال متتتتت 
 أنبصتتتتلة فضتتتتال عتتتتن  اإلبتتتتداعيقتتتتع الوا إىل

الرؤيتتتتتتتا  مبتتتتتتتدأقصتتتتتتتيدة النثتتتتتتتر قائمتتتتتتتة علتتتتتتتى 
والتجريتتتب وحريتتتة الشتتتكل التتتذي ينبتتتع متتتن 

 أمتتتا، (39 التجربتتة الشتتعرية اقاصتتتة بالشتتاعر
علتتتتتتى  تافظتتتتتتة قصتتتتتيدة النثتتتتتتر جانتتتتتتب عتتتتتن

خلفيتات  إىل تا  العتودةمن خالل  أصالتها
 تفقتتتتتتتد ارتبطتتتتتتت قدميتتتتتتتة ةومرجعيتتتتتتتات عربيتتتتتتت

 ،واملقامتتتتتتتتتتتتتات، بتتتتتتتتتتتتتالااث النثتتتتتتتتتتتتتري الفتتتتتتتتتتتتته
والنصوم الصوفية عند النفري وابن العتريب 

 دونتيسالتذي تبنتاه ا واحلالج والقران الكر 
، وان كانتتتتتت يف احتتتتتد وجو هتتتتتا ال جتستتتتتد 

 حستب وإمنتاجتاو ا للشتكل القتد  ورفضته ،
انسي احلاج عمتل طبيعتي جتتاه التقليتد  رأي

التتتتتذي يشتتتتتبه ستتتتتجنا البتتتتتد التحتتتتترر منتتتتته ، 
متتتتتتتتتن  اار مستتتتتتتتتتع اوتكتتتتتتتتتون بتتتتتتتتتذلك منوذجتتتتتتتتت

، ولعتتل  تتذا الستتبب يف تبعيتهتتا  (40 الغتترب
او  ا للشعر العتريب القتد  فضتال للغرب وجت

بفكرة خطرية حول القتران  أوحت أهناعلى 
شتتتتعر   تقنتتتتع  بأنتتتتهالكتتتتر  تستتتتمح بتتتتالقول 
 . (41 الرافضني واملشككني  ا

 عند اصطالحية قصيدة النثر مقولة 
   :الجماعة المفسرة

الستتتتتتتتجال  أن  بالتتتتتتتتذكر  وجتتتتتتتتدير           
بتتني  والتنتتاقض دلاجلتتنقتتدي القتتائ  علتتى ال

املتترحبني واملشتتككني بقصتتيدة النثتتر يقودنتتا 
 ثالتتتتثاجتتتتتاه  أوويتتتتة نظتتتتر انتتتتتلمس    أن إىل

التنتتتتتتتافر يف  أومنطقتتتتتتيت التنتتتتتتتا ع  يقتتتتتتع بتتتتتتتني
 حتل  تذه دي العتريب ، تتاوالاقطاب النقت
 أن  الدليل علتى  إقامةمن خالل  اإلشكالية
 يكمتتتنو ، اصتتتطالحية  ثتتتر مقولتتتةقصتتتيدة الن

قتتترار تتاتتتذه اجلماعتتتات بمتيز تتتا عتتتن  ري تتتا 
املفستترة  املتلقتتي ( وقبتتل اقتتو  يف ال  نتتة 

ننطلتتتتق متتتتتن  أنعلتتتتى  تتتتذه الفر تتتتية البتتتتد 
نقتتتتتتتو  وتفكتتتتتتتك مركزيتتتتتتتة  أوليتتتتتتتةمستتتتتتتلمة 

اقطاب التذي حتاول املترحبني واملشتككني 
 إن إذاالنطتتتتتتتال  منتتتتتتته يف بنتتتتتتتاء فر تتتتتتتياهت  

ة وشتتتتهادة متتتتيالد قصتتتتيدة الستتتتريورة التارخييتتتت
جتتاو  للمتوروث  وانتهتاا  بأهنا أثبتتالنثر 

الغتتتتتتريب القصتتتتتتيدة الكالستتتتتتيكية ، وبتتتتتتذلك 
أن تسق  فر يات وبرا ني الذين حيتاولون 

دخول قصيدة النثر يف حوار مع القصتيدة ي
العتتتتتريب القتتتتتد  متتتتتن ختتتتتالل تكتتتتتوين معيتتتتتار 

التتتتتتتو ن حكمهتتتتتتت  النقتتتتتتتدي علتتتتتتتى مرجعيتتتتتتتة 
التتذي ال يتستتق متتع ة والقافيتتة العربيتتة القدميتت

والدة قصيدة النثتر يف بيمتة وثقافتة ومرجعيتة 
 ا ختتترشتتتعرية  ربيتتتة  تلفتتتة ، متتتا التستتتلي  

املالمتتتتتتتح أو املتبلتتتتتتتور يف املعيتتتتتتتار الشتتتتتتتكلي 
لشتتتتتكلية التتتتتيت انطتتتتتال  منهتتتتتا واقصتتتتتائ  ا

يف التفريتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتني  املشتتتتتتتتتككون واملرحبتتتتتتتتتون
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 األديبقصيدة النثر والقصيدة العربيتة والنثتر 
ل فريتتتتق جتتتتر قصتتتتيدة النثتتتتر متتتتن وتاولتتتتة كتتتت

 ومنطقتتتتتتتة  إىلختتتتتتتالل  املالمتتتتتتتح الشتتتتتتتكلية 
النثتتتتر ممتتتتا ستتتتبب  أوحتتتتدود جتتتتنس الشتتتتعر 

قبتتول أو جتتدل وستتجال وشتتك بتتني رفتتض 
املرجعيتتتتتتتتة  إشتتتتتتتتكاليةقصتتتتتتتتيدة النثر،ولعتتتتتتتتل  

واملالمتح الشتكلية يلقتي بظتالل متن الشتك 
علتى الفتريقني ت املترحبني واملشتككني ت وان 

يتت  يف  يتاب  تو يف كيتىن  اإلشكاليةقمة 
مرجعيتتتتات ثقافيتتتتة ومعتتتتايري شتتتتكلية واحتتتتدة 

 د جنس قصيد النثر ؟ يحتد
التتيت تقتتول  التداوليتتةوانطالقتتا متتن الفر تتية  
 تد  فإننااملتلقي  و الذي يصنع الن   أن
الشتتتتتتتتكلية التتتتتتتتيت املالمتتتتتتتتح واقصتتتتتتتتائ   أن

بقصتتيدة النثتتر قائمتتة  ينطلتتق منهتتا املرحبتتون
اللغتتة علتتى الفتتر  متتابني  يةاألساستتبالدرجتة 
لغتة  خصتائ  ن،وإ األدبولغة  ( العادية
ا أستتتتتتتتلوبي اانزياحتتتتتتتت و امتثتتتتتتتتل ا رافتتتتتتتت األدب

ينطتتتتتوي علتتتتتى  تتتتتر  او  تتتتتدف ، وقيمتتتتتة 
، و تتتتتتتتتتتتتذه  م اليتتتتتتتتتتتتتة، وقصتتتتتتتتتتتتتدية ،والتتتتتتتتتتتتتتزا
اللغتتتتتتتتة العاديتتتتتتتتة اقصتتتتتتتتائ   تلتتتتتتتتىن عتتتتتتتتن 

والرستتتالة  ،واحلقيقتتتة ،باملو تتتوعية باتصتتتافها
 تد  فإننتا، ولو وستعنا الرؤيتة  (42 اإلخبارية

يوجتتتتتد فتتتتتر  بتتتتتني اللغتتتتتة  نتتتتته الاحلقيقتتتتتة أيف 
ن املشتتتاا فيمتتتا بينهمتتتا أل واألدبيتتتةالعاديتتتة 

االمتداد اللغوي الذي ينطوي على املالمح 
 أدبيتتتتتةخصتتتتتائ   أهنتتتتتاالتتتتتيت نعتتتتترف ستتتتتلفا 
ن ه بتأتأكيتدبببتارت  حتذامشاكة و تذا متا 

 ينبتته داختتل نظتتام لتتيس  تتو نظامتته األدب
ستب ينبته ح هنت، وإ نظام اللغة العاديتة إمنا

قواعتتتتتده اقاصتتتتتة ولكتتتتتن متتتتتع بقائتتتتته داختتتتتل 
 أثبتتتتتتتتتتتتت إذ،  (43 اللغتتتتتتتتتتتة العاديتتتتتتتتتتتة إطتتتتتتتتتتتار

 أنالدراستتتتتتتتات اللستتتتتتتتانية والبنيويتتتتتتتتة علتتتتتتتتى 
املتجستدة يف الفونيمتات  األستلوبيةاملالمح 

واملورفيمتتتتتات والنتتتتتت ات والقوالتتتتتب النحويتتتتتتة 
والصتترفية والتكتترار والتنغتتي   تتد ا يف اللغتتة 

 لتتتتىوع علتتتتى حتتتتد ستتتتواء، والعاديتتتتة األدبيتتتتة
 يتتع النصتتوم حتمتتل  إن تتذا النحتتو  وفتتق

ن أي ،وإ أدبتتتاتعتتتد  إنيف طياهتتتتا احتماليتتتة 
امتتتداد لغتتوي يتضتتمن مالمتتح تعتترف ستتلفا 

 أختتترىوبعبتتتارة  األدبمتتتن خصتتائ   بأهنتتا
يظهتتتتتر  ألنتتتتته إليتتتتتهللنظتتتتتر  األدبيتتتتتدفعنا  ال

خصتتتائ  شتتتكلية بعينهتتتا بتتتل احتفالنتتتا بتتته 
 تتتو التتتذي حيتتتدد مفهومنتتتا لتتته التتتذي يستتتفر 

اقصائ  التيت تعترف ستلفا علتى  عن برو 
اجلتتتتتتتنس  أو األدبيتتتتتتتةمتتتتتتتن اقصتتتتتتتائ   أهنتتتتتتتا
القتتتول بتتتان قصتتتيدة  إىلالتتتيت تقودنتتتا  األديب

 ادد مفتوحتتتتتة ال حتتتتتتتداوليتتتتتة النثتتتتتر مقولتتتتتة 
بتتل مبتتا نقتترر  املوجتتود فيهتتا العناصتتر اقياليتتة

وبتذلك يكتون القتارئ ، انضعه فيهت أن ن 
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  قصتتتيدة  األديب تتتو التتتذي يصتتتنع اجلتتتنس 
القتتتارئ  أواملتلقتتتي  أنيعتتته  و تتتذا ال النثتتتر(

  األديبلتتتتته اليتتتتتد الطويلتتتتتة يف صتتتتتنع اجلتتتتتنس 
يف  اعتة  اشاء ، بل بوصتفه عضتو يكيفما 

واجلتتتتتتتنس  األدبتكتتتتتتتون فر تتتتتتتياهتا بشتتتتتتتان 
   قصتتتتيدة النثتتتتر( و تتتتي   اجلماعتتتتة( األديب

التتتتتيت حتتتتتتدد طبيعتتتتتة اال تمتتتتتام التتتتتذي توليتتتتته 
واجلتتتتتتتتنس  األدبللتتتتتتتتن  ومتتتتتتتتن   طبيعتتتتتتتتة 

ن فعتتتتتتل نعه و كتتتتتتذا فتتتتتتإالتتتتتتذي يصتتتتتت األديب
   قصتيدة النثتتر(األديبالتعترف علتى اجلتنس 

 تكمتتتن يف يصتتتدر عتتتن مالمتتتح ومميتتتزات ال
إرادة املتلقي املتعسفة الن  وال يصدر عن 

اجلتتنس  ددحيتتعتتن قتترار  تتاعي  ، بتتل ينشتتأ
ومفهومتتتته وتعريفتتتته    قصتتتتيدة النثتتتتر( األديب

طاملتتتا تلتتتتزم بتتته  اعتتتة التتتذي يصتتتبح ستتتاريا 
ملتتتتتتتنمنني بتتتتتتته ، و  تتتتتتتذه القتتتتتتتراء او  اعتتتتتتتة ا

  قصتتيدة  األديبالطريقتتة يف حتديتتد اجلتتنس 
بعيتتتتدة عتتتتن الثبتتتتات التتتتدائ  و تلتتتتىن  النثتتتتر(

و طبيعتتتتتتتة  واأل متتتتتتتانبتتتتتتتاختالف الثقافتتتتتتتات 
 والستتتتتتتتياقات التداوليتتتتتتتتة األدبيتتتتتتتتةاملنسستتتتتتتتة 

التتتتتتتتتتيت  األختتتتتتتتتترىوعالقتهتتتتتتتتتتا باملنسستتتتتتتتتتات 
ستتتتوف ،والتتتتيت تشتتتتكلت بالطريقتتتتة نفستتتتها 
 و تذا ال ، (44 تكون عر تة للتغتري املستتمر

 ال  قصتتتتيدة النثتتتتر( األديباجلتتتتنس  أنيعتتتته 
يكتتتتتتتتتتتتتتتتتتون ذات طبيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة سوستتتتتتتتتتتتتتتتتتيولوجية 

 األدبفكتتتتترة جتتتتتتو ر  إن إذوانطولوجيتتتتتة ، 
حستتب  تتغتتريدائمتتة لكنهتتا  األديبواجلتتنس 

 (45 تغتتتتتتتتتتري الظتتتتتتتتتتروف الثقافيتتتتتتتتتتة والتارخييتتتتتتتتتتة
ن انفتتتتتتتا  وتداوليتتتتتتة اجلماعتتتتتتة املفستتتتتترة ، وإ

قصتتتتتتيدة النثتتتتتتر بوصتتتتتتفها مقولتتتتتتة  أو األدب
تستتتتتتتتتتوعب يف املستتتتتتتتتتقبل أي  حيةاصتتتتتتتتتطال
و انتهتتاا يتبلتتور علتتى  تتوءه جتتنس جتديتتد 

واجلماعتتتتة ا تمتتتتع  بصتتتتريورة اجديتتتتد مرتبطتتتت
 .   فسرة  امل

فتإن   وخالصة مكا تقكدم فكي  كلا البحكث
االشتتتتتتكالية التتتتتتيت تطرحهتتتتتتا عمليتتتتتتة حتديتتتتتتد 
قصتتتتتتتيدة النثتتتتتتتر متتتتتتتن حيتتتتتتتث املرجعيتتتتتتتات ، 
واالصول ، واجلينات واالصطال  واملفهتوم 

التشتتتتتتابك ، والتتتتتتتتداخل متتتتتتتا بتتتتتتتني ادت اىل 
صتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتر واملشتتتتتتتتككني ، املتتتتتتتترحبني بق
قتتدموا مصتتو ات نصتتية وتارخييتتة   فتتاملرحبون

ايضا قدموا فر يات تارخييتة  ، واملشككون
ونصية يف عدم تقبتل قصتيدة النثتر ، ولكتن 

و ا كانتتتت قصتتتيدة النثتتتر انتاجتتتا ثقافيتتتا ، أملتتت
متتتتن منجتتتتزات متتتتا بعتتتتد احلداثتتتتة التتتتيت تتتتتنمن 

تلقتتتتي واجلماعتتتتة املفستتتترة يف انتتتتتاج بقتتتتدرة امل
 ن نوستتتتع متتتتن شتتتتعرية، فإنتتتته ميكتتتتن أاملعتتتت  

ىل اللغتتتة اللغتتتة لكتتتي تتجتتتاو  البعتتتد االديب إ
العاديتتتة ، فلغتتتة الشتتتعر واللغتتتة العاديتتتة  تتتي 

 ان نتتلمس فيهت، وميكتن أذات نظام واحد 
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ت ومادامت، نوعا من التقارب وعدم التميتز 
لتتتيت اللغتتتة  نيتتتة فتتتإن اجلماعتتتة املفستتترة  تتتي ا

ن تتفق يف حتديد خصوصتية اجلتنس ميكن أ
االديب متحولتتتتتتتة قصتتتتتتتيدة النثتتتتتتتر اىل مقولتتتتتتتة 
اصتتتتتطالحية تتجتتتتتاو  املفهتتتتتوم واقصتتتتتائ  

منفتحة على افق واسع من االدبية الشعرية 
و الشعرية اال و ي مقولة اجلماعتة املفسترة أ

اليت حتدد الشعر عن  ريه ، وبتذلك ينتهتي 
يرافتتتق  الستتتجال التتتذي رافتتتق قصتتتيدة النثتتتر و 

 .يف املستقبل كل جنس اديب جديدة 
 :المصادر والمراجع

يف شتعر احلداثتة ، عبتد التر ن  اإل تامت  (1
تمتتد القعتتود ، عتتا  املعرفتتة ، الكويتتت 

 .2002، 1،و
عنتتتد روالن بتتتارت  ، فانستتتان  األدبتتتت  (2

 بتتتتتتتتو أجتتتتتتتوف ، تر تتتتتتتتة عبتتتتتتتد التتتتتتتتر ن 
 1،دار احلوار،الالذقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة،و(علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

،2004   
 إبتترا ي اقيتتال ، جتت ا احلقيقتتة و  أقنعتتةتتت  (3

جتتتتتتت ا ، املنسستتتتتتتة العربيتتتتتتتة للدراستتتتتتتات 
 .1992والنشر ، بريوت ،د.و ، 

تتتت بعيتتتدا داختتتل الغابتتتة ، البيتتتان النقتتتدي  (4
، فا تتل العتتزاوي ، دار للحداثتتة العربيتتة

 .1،1994،وسوريا  ،املدى

احلداثتتتة يف الشتتتعر ، يوستتتىن اقتتتال ، تتتت  (5
دار الطليعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ، بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريوت ، د.و ، 

1978. 
عبد العزيز  ودة ،  ،التيه  ت اقروج من (6

  2003 ، 1،والكويتتتتت ،عتتتتا  املعرفتتتتة
. 

تتتت ديتتتتوان أيب العتا يتتتة ، أبتتتتو العتا يتتتتة ،  (7
تتتتتتتتتتتتتتتح ديتتتتتتتتتتتتتتد طتتتتتتتتتتتتتتراد، دار الكتتتتتتتتتتتتتتتاب 

 .1999،  3،بريوت،والعريب
التتتتتترو  احليتتتتتتة ، جيتتتتتتل الستتتتتتتينات يف تتتتتتت  (8

العتتتتتتتتتتتتتتترا  ، فا تتتتتتتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتتتتتتتزاوي ، دار 
 .2003،  2، و ،سوريااملدى

ا وو منوذجتتا، القصتتيدة احلتتر تمتتد املتتتت  (9
فتتتتائز العراقتتتتي ،مركتتتتز اإلمنتتتتاء احلضتتتتاري 

 . 2007، 1،حلب ،و
تتتتتتت قضتتتتتتايا اإلبتتتتتتداع يف قصتتتتتتيدة النثتتتتتتر    (10

دراستتتتتتتتات يف نصتتتتتتتتوم القصتتتتتتتتيدة   ، 
يوستتتتتتىن حامتتتتتتد جتتتتتتابر ، دار احلصتتتتتتاد 

 1991،  1،دمشتتتتق،وللنشتتتتر والتو يع
. 
قضايا الشعر املعاصر ، نتا ا املالئكتة ت  (11

 5، دار العلتتت  للماليتتتني ، بتتتريوت ، و
 ،1978.  
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قصتتتتتتتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتودلري إىل  (12
،سو ان برينار ،  ري ديد مغتامس أيامنا
 1993، 1،بغداد ،و املأمون،دار 

متا ال تنديته الصتفة املقابتات اللستانية  ت (13
والشتتتتتعرية ، حتتتتتا  الصتتتتتكر  واألستتتتتلوبية

 .1993، 1،دار كتابات ،بريوت ،و
تتتتتاوالت التجديتتتتد يف الشتتتتعر العتتتتريب تتتتت  (14

لكبيسي،املوستتتتتتتتوعة املعاصتتتتتتتر ، طتتتتتتتراد ا
الثقافيتتتة ،بغتتتداد  نالشتتتنو الصتتتغرية ،دار 

 .1989، 1،و
 إىلمتتتتتتتتتن الظا راتيتتتتتتتتتة  األديباملعتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت  (15

التفكيكيتتتتة ، ولتتتتي  راي ، تر تتتتة يوئيتتتتل 
 1،بغتتتداد،ودار املأمونيوستتتىن عزيتتتز ،

 ،1987. 
نظريتتتتتات  إىل متتتتتن فلستتتتتفات التأويتتتتتلتتتتتت  (16

،منشتتورات القتتراءة ، عبتتد الكتتر   شريف
 .2007، 1،اجلزائر،واالختالف

تتت املنهتتل الصتتايف يف العتترو  والقتتوايف ،  (17
عبتتتتتداي فتحتتتتتي الظتتتتتا ر ، ابتتتتتن األثتتتتتتري 

، 1،املوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل،وللطباعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والنشر
2007 ،. . 

نقتتد استتتجابة القتتارئ متتن الشتتكالنية تتت  (18
متتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتد البنيويتتتتتتتتتة ، جتتتتتتتتتني ب .  إىل

تتتتومبكنز ، تر تتتة حستتتن نتتتار  ، علتتتي 

،  ،مصتتر، ا لتتس األعلتتى للثقافةحتتاك 
1999 . 

د استجابة القارئ نقاده ونظرياته ، نقت  (19
رامتتتان ستتتلدن ، تر تتتة ستتتعيد الغتتتامني ، 

، دار الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنون  أدبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 .1993  ،1و، ،العرا الثقافية

  تتتتل يوجتتتتد نتتتت  يف  تتتتذا الفصتتتتل ؟تتتتت  (20
ستتلطة اجلماعتتة املفستترة ، ستتتانلى فتتش 

،ا لس األعلتتتى ، تر تتتة ا تتتد الشتتتيمي
 . 1،2004،القا رة،وللثقافة

  .الدوريات : 
قصتتتتيدة النثتتتر بتتتتني القبتتتول والتتتترفض ،  تتتت (1

مشس الدين درمش ، صتابرين مشتردل ، 
، تصتتتتدر عتتتتن  اإلستتتتالمي األدبدلتتتتة 

، اململكتتتتتتتتتة  اإلستتتتتتتتتالمي األدبرابطتتتتتتتتة 
 45، ع 12العربيتتتتتة الستتتتتعودية ، متتتتتم 

،2005 
 اإلشتتتكالية،  األردنتتتت قصتتتيدة النثتتتر يف  (2

والتجليتتتتتات ، عبتتتتتد التتتتترحي  مراشتتتتتدة ، 
،  األردنة الريمتوا ، جامعت أحبتاثدلة 
 . 2006،  1، ع 24مم 

، دلة  الشطيقصيدة النثر ، سليمان ت  (3
يف  األدبتتتاءالبيتتتان ، تصتتتدر عتتتن رابطتتتة 

،  222الكويتتتتتتتتتتتتتتت ، الكويتتتتتتتتتتتتتتت ، ع 
1984   
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، عبتتتتتتد  أوليتتتتتةقصتتتتتيدة النثتتتتتر مقاربتتتتتة  تتتتتت (4
الريمتتتتتتتوا ،  أحبتتتتتتتاثالفتتتتتتتتا  النجتتتتتتتار ، 

،  19جامعتتتتة الريمتتتتوا، عمتتتتان ، متتتتم 
 . 2001،  2ع

عاصتتتتتر   العراقيتتتتتة ( امل األديتتتتتبتتتتتت دلتتتتتة  (5
والكتتتتتتتتتاب يف  ل دبتتتتتتتتاءاالحتتتتتتتتتاد العتتتتتتتتام 
، كتتتتتتتتتانون الثتتتتتتتتتا  ،  41العتتتتتتتتترا  ، ع 

 . 1990العرا  ، 
،  14دلتتتة شتتتعر   البريوتيتتتة ( ، ع  تتتت  (6

 ،بريوت . 1960،  4سنة 
 الرسائل واالطاريح الجامعية :

مفهتوم قصتيدة النثتر يف النقتد العتريب  ( ت1
 والتحتتتتوالت ، ا تتتتد األصتتتتولاحلتتتتديث ، 
، رستتتتتتالة ماجستتتتتتتري ، كليتتتتتتة علتتتتتتي تمتتتتتتد

د.  إشتتتتتتتراف، جامعتتتتتتتة بغتتتتتتتداد ،  ا داب
 . 2005 يل نصيىن التكرييت ، 

 المواقع االلكترونية : ك 
النظريتتتتتتتتتة لقصتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتر يف  األستتتتتتتتتس (1

العتتتتتتتتتتتتتتريب احلتتتتتتتتتتتتتتديث  مرحلتتتتتتتتتتتتتتة  األدب
(، حستتتتتن  تتتتتايف ، نتتتتتزوى ،  التأستتتتتيس

  www.nizwa.com،38ع
.  
فا تتتتلة ، تتتت الشتتتتعر والنثتتتر ، الستتتتيا  وامل (2

 ، 45حوريتة اقمليشتي ، نتزوى ، ع 
www.nizwa.com  

التستتتتتتمية  إشتتتتتتكاليةتتتتتتت قصتتتتتتيد النثتتتتتتر     (3
والتجنيس والتاري  ، عز الدين املناصتر 

 ،29، نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزوى ، 
www.nizwa.com 

يف املصتتطلح ،  تتتأمالتتتت قصتتيدة النثتتر  (4
 10، نتتتتتتتتتتتتتزوى ،عتمتتتتتتتتتتتتتد الصتتتتتتتتتتتتتاحلي 

www.nizwa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nizwa.com/
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 لهوامشا
                                                 

؟  ينظتتتتتر  تتتتتل يوجتتتتتد نتتتتت  يف  تتتتتذا الفصتتتتتل - 1
ستتتلطة اجلماعتتتة املفستتترة ، ستتتتانلى فتتتش ، تر تتتة 

   .25-24  ا د الشيمي
ينظر نقد استجابة القارئ نقتاده ونظرياتته ،  - 2

 . 34  رامان سلدن ، تر ة سعيد الغامني 
 . 40   ل يوجد ن  يف  ذا الفصل ؟ - 3
-61   تتل يوجتتتد نتت  يف  تتتذا الفصتتتل ؟  - 4

النية ،وينظر نقد استجابة القارئ متن الشتك 88
متتتتتتا بعتتتتتتد البنيويتتتتتتة ، جتتتتتتني ب . تتتتتتتومبكنز ،  إىل

 -141  تر تتتتتتة حستتتتتتن نتتتتتتار  ، علتتتتتتي حتتتتتتاك  
160 . 

 . 62   ل يوجد ن  يف  ذا الفصل ؟  - 5
  ينظتتتر  تتتل يوجتتتد نتتت  يف  تتتذا الفصتتتل ؟  - 6

،  و نقتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتجابة القتتتتتتتتتتارئ متتتتتتتتتتن  71-91
 . 185-160  ما بعد البنيوية  إىلالشكالنية 

   تتتتذا الفصتتتتل ؟ ينظتتتتر  تتتتل يوجتتتتد نتتتت  يف - 7
117-265 . 

 . 31  املصدر نفسه  - 8
 . 256 -249  املصدر نفسه  - 9
 . 341 -287  املصدر نفسه  - 10
  ينظتتر  تتل يوجتتد نتت  يف  تتذا الفصتتل ؟  - 11

411- 430 . 
ينظتتتتتتتر اقتتتتتتتروج متتتتتتتن التيتتتتتتته ، عبتتتتتتتد العزيتتتتتتتز  - 12

 . 130 -99   ودة
  ينظتتر  تتل يوجتتد نتت  يف  تتذا الفصتتل ؟  - 13

467-483 . 

                                                                 
استتجابة القتارئ نقتاده ونظرياتتته  ينظتر نقتد - 14
 35. 
نظريتتات القتتتراءة  إىلمتتن فلستتفات التأويتتل  - 15

 . 188-187 ، عبد الكر  شريف 
التفكيكيتتة  إىلمتتن الظا راتيتتة  األديباملعتت   - 16

 . 190  ، ولي  راي ، تر ة يوئيل يوسىن 
تتتتتتتتتتت قصتتتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتتتر يف األردن   اإلشتتتتتتتتتتتكالية  17

التترحي  مراشتتدة ، دلتتة أحبتتاث  والتجليتتات ، عبتتد
، جامعتتتتة  2006،  1، ع  24الريمتتتتوا ، متتتتم 
 .   34ت  33  الريموا ، األردن 

ديوان أيب العتا ية ، أبو العتا ية ، تتح ديتد ت  18
 . 8طراد  

املنهل الصايف يف العرو  والقوايف ، عبتداي ت  19
 . 247ت  219فتحي الظا ر   

املصتتتطلح ،  تتت ينظتتتر قصتتتيدة النثتتتر تتتتأمالت يف 20
، 10تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحلي ، نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزوى ، ع 

www.nizwa.com النثتتتر    ة، و قصتتتيد
إشكالية التسمية والتجنيس والتاري  ، عز التدين 

 ،29املناصتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ، نتتتتتتتتتتتتتتتتتتزوى ، 
www.nizwa.com   . 

  تتتتد أن إشتتتتكالية حتديتتتتد وتعريتتتتىن قصتتتتيدة (تتتتت 
النثتتتتتر ال تتتتتترتب  بالبيمتتتتتة او احلا تتتتتنة العربيتتتتتة إمنتتتتتا 

ية عنتتد الغتترب فقتتد عرفتتت نلمتتس  تتذه اإلشتتكال
قصتتيدة النثتتر يف موستتوعة برنستتتون بأهنتتا   أنشتتاء 

ن يكتتون لتته بعتتض مالمتتح القصتتتيدة قتتادر علتتى أ
نشتتتتتاء ( يتتتتة او  يعهتتتتا باستتتتتتثناء كونتتتته   األالغنائ

لصتتفحة كتتالنثر  ويعرفهتتا أي.جتتالو يو تتع علتتى ا
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ختالل موحتدة بأهنا   قطعة نثر، موجزة من  تري أ
اءى فيهتا مائتة متن ومضغوطة كقطعة من بلور تا 

اتلفتتة   وحتتتد ا ستتو ان برينتتار   االنعكاستتات امل
هنا قطعة نثرية موجزة موحدة ومكثفة مثل كتلتة بأ

ا    ، ينظتتر جيتتا لإل نتتا صتتنو و متتن البلتتور والكثافتتة 
قصيدة النثر مقاربة أوليتة ، عبتد الفتتا  النجتار ، 

حبتتاث الريمتتتوا ، جامعتتتة الريمتتوا، عمتتتان ، متتتم أ
 .    277 ت 276،    2001،  2، ع 19
بتترا ي  جتت ا  تتت أقنعتتة احلقيقتتة واقيتتال ، جتت ا أ 21

216. 
 4، ستتتنة  14تتت دلتتة شتتعر   البريوتيتتة ( ، ع  22
، وينظتتتتتتتتتتتتر مفهتتتتتتتتتتتتوم  81،بتتتتتتتتتتتتريوت    1960، 

قصتيدة النثتتر يف النقتتد العتتريب احلتتديث ، األصتتول 
والتحوالت ، ا د علي تمد ، رستالة ماجستتري 

اد ، إشتتتتتتراف د. ، كليتتتتتتة ا داب ، جامعتتتتتتة بغتتتتتتد
، امللحتتتتتتتتق  2005 يتتتتتتتتل نصتتتتتتتتيىن التكتتتتتتتترييت ، 
 التعريفي باملصطلحات   (.

 . 45ت احلداثة يف الشعر ، يوسىن اقال   23
تتتت دلتتتتة األديتتتتب املعاصتتتر   العراقيتتتتة ( االحتتتتتاد  24

،   41العتتتتتام ل دبتتتتتاء والكتتتتتتاب يف العتتتتتترا  ، ع 
 . 48   1990كانون الثا  ، العرا  ، 

ل الستتتتينات يف العتتترا  ، تتتت التتترو  احليتتتة ، جيتتت 25
 .   228فا ل العزاوي  

 . 278ت ينظر قصيدة النثر مقاربة أولية    26
ت ينظر قصيدة النثر ، سليمان الشتطي ، دلتة  27

البيتتان ، تصتتدر عتتن رابطتتة األدبتتاء يف الكويتتت ، 
الشتتتتتتتتتتتعر  ، و م 1984،  222الكويتتتتتتتتتتتت ، ع 

                                                                 

والنثتتر ، الستتيا  واملفا تتلة ، حوريتتة اقمليشتتي ، 
   www.nizwa.com ، 45، ع نزوى 

تتتتتتتتتتت ينظتتتتتتتتتتر قصتتتتتتتتتتيدة النثتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتودلري إىل  28
أيامنا،ستتتتتو ان برينتتتتتار ،  تتتتتري ديتتتتتد مغتتتتتامس ،دار 

 ،  61ت  47، 1993، 1املأمون ،بغداد ،و
 . 15ت  5لن ، أنسي احلاج    ت 29
تتت ينظتتر اإل تتام يف شتتعر احلداثتتة ، عبتتد التتر ن  30

، و قصتتيدة النثتتر  157ت  152تمتتد القعتتود   
 .   281ت  280اربة أولية   مق
تتتتت ينظتتتتر تتتتتاوالت التجديتتتتد يف الشتتتتعر العتتتتريب  31

، و  38ت  31املعاصتتتتتر ، طتتتتتراد الكبيستتتتتي  
القصتتتتتتيدة احلتتتتتتر تمتتتتتتد املتتتتتتا وو منوذجتتتتتتا، فتتتتتتائز 

 .    52ت  48العراقي   
ت ينظر القصيدة احلرة تمد املتا وو منوذجتا    32
54 . 
 -  ال نتفتتتتتق متتتتتع رأي فا تتتتتل العتتتتتزاوي ،وفتتتتتائز
عراقي القائل بان الشاعرة العراقية نا ا املالئكتة ال

ء  معرفيتتتتتة وثقافيتتتتتة خطتتتتتاارتكبتتتتتت ل 1947عتتتتتام 
قتتتدمت علتتتى نظتتت  القصتتتائد القتتتائ  علتتتى عنتتدما أ

نتتتاج ا تعيتتد إهنتتبأتعتتدد التفعتتيالت معتقتتدة بتتذلك 
احلتتتر املعروفتتتة يف الغتتترب يف حتتتني  قصتتتيدة الشتتتعر

قلتتت متتتن شتتكل ختتتام هنتتا انتأن متتا فعلتتته  تتتو أ
العربيتتتتة إىل شتتتتكل شتتتتعري تقليتتتتدي يف  للقصتتتتيدة
والذي وجتد دائمتا  تمن التو ن ،وربية اللغات األ
 نتا ا املالئكتة يف أيضتا خطأتيف حني أ والقافية

ض ملفهتتتتتوم تر تتتتة الشتتتتعر احلتتتتر الغتتتتتريب و تتتتو نقتتتتي
ن الشعر احلتر احلر الذي تبنته املالئكة ،ألالشعر 
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مبدأ التالي عتن التو ن والقافيتة  الغريب يقوم على
ا قصتتتيدة النثتتتر التتتيت تر هتتتا إىل اللغتتتة العربيتتتة ، أمتتت

وممارستتتتة  امفهومتتتتادونتتتتيس فإهنتتتتا  ائبتتتتة بوصتتتتفها 
،وميكننا القتتتتول أن  تتتتمن احلركتتتتة الشتتتتعرية العربيتتتتة

رأي العتتتتتزاوي والعراقتتتتتي بعيتتتتتدا عتتتتتن الصتتتتتواب يف  
كتتتون الشتتتاعرة نتتتا ا املالئكتتتة ال تنقصتتتها الثقافتتتة 
واملعرفتتتتتة واللغتتتتتة االنكليزيتتتتتة لكتتتتتي  طتتتتتأ يف فهتتتتت  

، ينظر بعيدا داخل  وتر ة مصطلح الشعر احلر 
القصتتيدة ، و  101-99الغابة،فا تتل العتتزاوي  
 .  65-64منوذجا   احلرة تمد املا وو أ

 .   64ت  60ت ينظر املصر نفسه ،  33
 .  138ت ينظر اإل ام يف شعر احلداثة ،  34
تتتتت ينظتتتتر تتتتتاوالت التجديتتتتد يف الشتتتتعر العتتتتريب  35

 .   30ت  10 املعاصر 
ينظتتر قضتتايا الشتتعر املعاصتتر ، نتتا ا املالئكتتة  تتت36
  413   . 
تتتتتت ينظتتتتتر  األستتتتتس النظريتتتتتة لقصتتتتتيدة النثتتتتتر يف  37

األدب العتتتتتتتريب احلتتتتتتتديث  مرحلتتتتتتتة التأستتتتتتتيس (، 
 ، 38حستتتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتتتايف ، نتتتتتتتتتتتزوى ، ع

www.nizwa.com   . 
تتتت ينظتتتر قصتتتيدة النثتتتر متتتن بتتتودلري إىل أيامنتتتا    38
 .   25ت  23
 و، 138ت  120 ت ينظر بعيدا داخل الغابتة   39

 .   17ت  16  قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا 
ت  133تتتت ينظتتتر اإل تتتام يف شتتتعر احلداثتتتة ،  40

، و ما ال تنديته الصتفة املقابتات اللستانية  135
ت  34واألستتتلوبية والشتتتعرية ، حتتتا  الصتتتكر   

                                                                 

، وقضتتايا اإلبتتداع يف قصتتيدة النثتتر ، يوستتىن 35
 .   30ت  15حامد جابر   

ر قصتتتيدة النثتتتر بتتتني القبتتتول والتتترفض ، تتتت ينظتتت 41
مشتتتتس التتتتتدين درمتتتتتش ، صتتتتتابرين مشتتتتتردل ، دلتتتتتة 
األدب اإلستتتتتالمي ، تصتتتتتدر عتتتتتن رابطتتتتتة األدب 

 12اإلسالمي ، اململكة العربيتة الستعودية ، متم 
 . 47  2005،  45، ع
 -  ناا عدة تسميات للغتة العاديتة مثتل اللغتة 

اللغتتتة  الطبيعيتتتة ، اللغتتتة احلرفيتتتة ، اللغتتتة العمليتتتة ،
اق يتتتتة ، اللغتتتتة املنطقيتتتتة ،اللغتتتتة الدالليتتتتة ، اللغتتتتة 
احملايتتتتدة ، اللغتتتتة اليقينيتتتتة ، اللغتتتتة اجلتتتتادة ، اللغتتتتة 
الالدا يتتتتتتتة ، اللغتتتتتتتة التصتتتتتتتويرية ، اللغتتتتتتتة احلاملتتتتتتتة 
للرستتالة ، اللغتتة اإلحاليتتة، اللغتتة الوصتتفية ، اللغتتة 

 تتتل يوجتتتد  ينظتتتر املو تتتوعية ، اللغتتتة الصتتتناعية ،
 . 155 ن  يف  ذا الفصل 

 .   170ت  155ت ينظر املصدر نفسه ؟    42
تتتت ينظتتتر األدب عنتتتد روالن بتتتارت  ، فانستتتان  43

 .50ت  49علي   أبوجوف ، تر ة عبد الر ن 
تتتت ينظتتتر  تتتل يوجتتتد نتتت  يف  تتتذا الفصتتتل ؟    44

 .   170ت  155
 .  44ت  29األدب عند روالن بارت    ت ينظر 45
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